
Звіт завідувача кафедри соціології та місцевого самоврядування  

про засоби та методи роботи кафедри 

по формуванню професійних компетенцій студентів-соціологів 

 

 

Для формування знань, умінь та професійних навичок, які надають 

професійні компетенції студентам для роботи в різноманітних напрямках де 

проводяться соціологічні дослідження та запроваджені різноманітні методи та 

форми навчального процесу. Ця робота проводиться за рядом алгоритмів: 

формування теоретичних та практичних знань, соціологічна та педагогічна 

практика, інноваційні форми роботи, міжнародні та студентські 

конференції, проведення соціологічних досліджень та екзит-полів. 

 

І. Формування теоретичних та практичних знань з соціології  

Професійно-орієнтовані предмети 

1. Історія соціології 

2. Соціологічна думка в Україні 

3. Загальна соціологічна теорія 

4. Соціальна структура суспільства 

5. Методика викладання соціології та суспільствознавчих дисциплін 

6. Методологія та організація соціологічних досліджень    Формування                     

7. Методи збору соціологічної інформації                              практичних навичок                 

8. Обробка та аналіз соціологічної інформації                      по роботі  з   SPSS 

9. Соціологія економіки та праці 

10. Соціологія політики 

11. Соціологія культури 

12. Соціологія сім’ї 

13. Соціологія релігії 

14. Соціологія управління 

15. Соціологія масової комунікації 

16. Соціологія освіти 

17. Етносоціологія 

18. Соціологія молоді 

19. Соціологія особистості 

20. Соціологія права та девіантної поведінки 

Предмети світоглядного спрямування  та загальної культури 

1. Іноземна мова 

2. Етика та естетика 

3. Педагогіка та психологія 

4. Філософія, культурологія та релігієзнавство 



5. Риторика та культура спілкування 

6. Політологія та етнологія 

7. Економіка 

 

Засвоєння теоретичних знань передбачає їх практичну реалізацію та 

формування професійних компетенцій у студентів. До прикладу така робота 

проводиться під час вивчення курсів «Соціологія освіти» та «Соціологія 

громадської думки» (доц. Ципко С.Ю.). Так, серед завдань курсу «Соціологія 

освіти» особливу практичну спрямованість має необхідність виробити у 

студентів уміння та навички застосування соціологічних методів дослідження 

при аналізі процесів реформування в сучасній українській системі освіти. Для 

виконання цього завдання студентам пропонується провести навчальне 

соціологічне дослідження за певною темою (мотивація навчальної діяльності 

студентів, створення соціологічного портрета викладача тощо).  

У межах вивчення теми «Соціогрупова структура освітнього процесу», до 

прикладу, студентам пропонувалося методом глибинного інтерв’ю опитати 

батьків, або родичів, які мають дітей-студентів. При цьому вони навчалися 

проходити основні етапи проведення дослідження: етап збору інформації, етап 

обробки інформації, етап опису інформації та виведення результатів. 

Серед основних завдань вивчення дисципліни «Соціологія громадської 

думки»  – на основі отриманих теоретичних знань про сутнісні 

характеристики громадської думки у студентів формуються наступні 

компетенції: 

– розуміння процесу інституалізації громадської думки в 

сучасному українському суспільстві; 

– уміння орієнтуватись в різноманітних соціологічних методах 

ідентифікації та вивчення громадської думки; 

– формування навичок аналізу результатів конкретно-

соціологічних досліджень громадської думки з актуальних 

соціальних проблем. 



ІІ. Соціологічна та педагогічна практика 

Щороку студенти-соціологи приймають участь у соціологічній практиці 

на базах практик, які визначені кафедрою: 1. Обласний пенсійний фонд; 

Обласний та Міський Центри зайнятості; Обласне управління статистики; 

Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; Гуманітарний 

відділ ОДА (відділ по роботі з Церквою та релігійними організаціями). 2. 

Медколедж; Обласне училище мистецтв ім. С. Воробкевича; Чернівецький 

коледж Львівського національного аграрного університету; коледж ЧНУ; 

ліцей №2; гімназії № 2,4,5,7; ЗОШ 1 (бакалаври); факультети ЧНУ 

(спеціалісти, магістри). 

Педагогічна практика дозволяє формувати педагогічну майстерність, 

вчитися візуально аналізувати аудиторію, напрацьовувати навички 

комунікації, набиратися досвіду логічного мислення, структурування 

матеріалу та практиці роботи з різними групами людей дозволяє практика на 

факультетах ЧНУ. 

Соціологічна практика дозволяє сформувати необхідні фахові 

компетенції по роботі як різноманітних організацій, так і різних соціальних 

груп. Практика також передбачає інтерв’ювання респондентів для отримання 

інформації про роботу органів місцевого самоврядування, силових структур, 

депутатів Верховної Ради, місцевих Рад, які представляють Буковину. 

Результати дослідження висвітлюються в ЗМІ та надаються фахові 

рекомендації у відповідних органах.  

Одним із прикладів є дослідження на тему «ЧЕРНІВЧАНИ ТА МІСЬКА 

ВЛАДА», за результатами якого 6.09.2015 в конференц-залі наукової 

бібліотеки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

відбулася презентація для місцевих ЗМІ. Під час презентації було висвітлено 

питання основних проблем чернівчан, відношення жителів міста до міського 

голови, депутатів та партій. На презентації були проаналізовані такі основні 

проблеми чернівчан, які оцінювалися за 5-ти бальною шкалою. 



    Сер. 

бал 

Жах

ливо 

– 1, 

% 

Пога

но – 

2, % 

Задо

віль

но – 

3, % 

Добр

е – 4, 

% 

Прекрасно 

– 5, % 

ВВ, 

% 

1 дороги 1,9 42 32,2 20 4,9 0,7 0,2 

2 можливість 

працевлаштування 

2,18 28,4 29,7 28,9 6,6 1,2 5,2 

3 тротуари 2,22 30 30 28,6 10,1 1 0,3 

4 умови для ведення 

бізнесу 

2,28 22,6 30,1 29,4 7,7 1,1 9 

5 діяльність міліції 2,59 17,4 25,9 33,1 15,9 2,8 4,9 

6 медичне 

обслуговування 

2,72 16,7 21,8 35,5 20,1 3,9 2,1 

7 громадський транспорт 2,85 10,9 20,7 38,9 24,8 1,8 2,9 

8 збір сміття 2,98 9,9 18,2 39,9 26,5 5 0,5 

9 двори та прибудинкові 

території 

2,99 6,4 20,8 41,8 24,1 4,4 2,4 

10 каналізація 3,11 8,3 14,9 36,1 31,7 5,3 3,7 

11 водопостачання та 

якість води 

3,2 6,7 14,9 35 34,3 6,6 2,6 

12 спорт. заклади 

(стадіони, секції) 

3,26 5,1 13 32,6 31,5 

  

  

В рамках міжнародного співробітництва в липні 2016 року студенти 3-го 

та 4-го курсів Ільницька Карина та Міщук Андрій прийняли участь в роботі 

соціологічної школи Інституту економіки та соціології Університету міста 

Лодзь (Польша), де слухали лекції  провідних науковців з Європи і  США та 

обмінювалися досвідом проведення різних форм досліджень. 



Необхідні професійні компетенції студенти формують і під час 

педагогічної практики де вони не тільки читають курси із соціології, але й  

досліджують учнівські класи та академічні студентські колективи як малі 

формальні соціальні групи. Під час педагогічної практики студенти 

напрацьовують досвід PR технології проводячи профорієнтаційну роботу по 

залученню абітур`єнтів на навчання. 

 

 

 

 

ІІІ. Інноваційні форми роботи 

 

За аналогією із західними едукаційними моделями серед студентів  

активно шириться модель «Навчання ближче до студента», яка передбачає 

акцентування викладачем уваги  на такій проблемі як мотивація студента до 

навчання. На практиці цей підхід передбачає використання ширшого (ніж 

звичні усталені форми) арсеналу методів навчання, а також якомога глибше 

моделювання майбутньої професійної ситуації. 

Зокрема, окремі викладачі кафедри (В. Докаш, С. Ципко, Т. Медіна,      

О. Гнатчук, К. Шестакова, Ю. Ткачук) переважну кількість занять з окремих 

предметів проводять у формі презентацій, тобто, візуальні методи навчання 

тут відіграють вкрай важливу роль. Це, зокрема, такі курси як «Риторика та 

культура спілкування», «Соціологія релігії»,  «Методологія проведення 

соціологічного дослідження», «Етносоціологія», «Соціологія громадської 

думки», «Методи збору соціологічної інформації». Викладачами активно 

використовується метод проблемних лекцій та навчальних дискусій 

(передбачає попередню підготовку викладача та студентів). Мотиваційна 

складова, таким чином, підвищується завдяки використанню одночасно двох 

підходів. А саме, критеріального (коли за одиницю виміру, оцінки знань 

приймають ознаку як прояв характеристики результату освіти) та 



операційного (за одиницю виміру приймають правильно виконану операцію). 

Під час проведення соціологічної практики заохочувальним бонусом для 

студента виступають індивідуальні досягнення студента та креативність.  

У процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (Методи збору 

соціологічної інформації) студенти напрацьовують наступні компетенції: 

- при вивченні кожного методу, студенти за розробленою викладачем 

програмою проводять дослідження, опановують відповідні методики; 

- при підготовці ІНДЗ студенти використовують комплекси методів 

(аналіз статистичної інформації, матеріалів ЗМІ, підготовка 

презентацій, побудова родоводу сім`ї, аналіз документів). 

- Під час вивчення відповідних галузевих соціології студенти разом з 

викладачем відвідують відповідні заклади (Обласний центр 

зайнятості, Міський центр соціальних служб для молоді, Обласне 

управління статистики, Центри релігійних організацій, де 

знайомляться з практичними аспектами функціонування конкретних 

сфер українського суспільства). 

 

Доцент Ципко С.Ю. використовуючи проблемний метод, пропонує  

студентам ігрову модель аналітичної роботи під назвою « Шукаємо 

громадську думку». Ставиться завдання самостійно обрати проблему, 

окреслити її актуальність та довести, що стосовно неї існує певна громадська 

думка в українському суспільстві. Ігровою є уявна ситуація, що студент – член 

аналітичної групи, яка співпрацює з статусною персоною «депутатом» і має на 

меті надати рекомендації щодо прийняття конкретного рішення з окресленої 

проблеми (прийняття закону, розробка соціальної технології, змістовний 

акцент у виступах тощо). Результати представляються у вигляді відео-

презентацій та обговорюються студентами під час семінарських занять. Дана 

форма роботи дозволяє поєднати теоретичну складову змісту дисципліни з 

навиками практичної професійної діяльності. За такого підходу вдається 



досягнути більш глибокого засвоєння знань, їх розуміння, підвищення 

мотивацї студентів до професійної діяльності.  

 

 

 

 

 

IV. Міжнародні та студентські конференції 

За останні 7 років кафедрою проведено п`ять   Міжнародних Інтернет та 

дві  Відео конференції. Даний вид роботи, враховуючи використання інтернет 

ресурсів, дозволяє одночасно працювати з експертами різних країн світу та 

України. Під час спілкування з міжнародними експертами з різних галузевих 

соціологій студенти опановують досвід роботи зарубіжних шкіл, можуть 

визначити основні тенденції розвитку соціології та форм проведення 

соціологічних досліджень. Це надає можливість формувати не тільки 

необхідні фахові знання, але й заполучати нові методики отримання 

інформації та обробки результатів дослідження. Питання, які виникають у 

студентів в ході комунікації в режимі онлайн можуть бути розв`язані в ході 

дискусії. 

Необхідні компетенції, особливо практичні навички, студенти можуть 

отримати в ході роботи професійних майданчиків, які проводилися  в рамках 

наступних конференцій із залученням науковців з Росії, Польщі, США, 

Канади, Франції та Румунії: 

 1. «Духовно-культурний чинник у зміцненні сім’ї та інтеграції 

суспільства» (2010, 60 учасників); 

2. «Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій» (2012, 50 



учасників). 

3. «Соціокультурні виміри релігійних процесів у світі та в Україні» (2013, 

62 учасника). 

4. «Держава і Церква: форми взаємодії в умовах трансформації 

українського суспільства» (2014, 80 учасників). 

5. «Освіта і життєвий світ особистості: європейський досвід і українські 

реалії » (2015, 100 учасників). 

6.«Актуальні проблеми розвитку сучасної соціології » (2015, 80 учасників). 

7.«Соціальна робота та соціальне забезпечення в структурі соціальної 

політики України» (2016, 120 учасників). 

 

 

Щорічно також  проводяться студентські конференції, на яких студенти 

не тільки публікують свої дослідження, але й приймають участь у дискусіях. 

За останні 3 роки участь у таких конференціях прийняли понад 30 студентів. 



 

 

 

 

 

 

V. Проведення соціологічних досліджень та екзит-полів 

Студенти кафедри  приймали участь в дослідженні яке проводилось в 

квітні 2016 р.  Кембриджським університетом (University of Cambridge, Faculty 

of Education) і Луганським національним університетом ім. Т. Шевченка       

(м. Старобільськ) на тему "Соціальний аспект змін від школи до вищої освіти 

в Україні" (акцент зроблено на сільських школах етнічних меншин). Обробка 

результатів дослідження, яке проводили студенти разом із доц. Медіною Т.В. 

дозволили поглибити навички  транскрибування аудіо-записів фокус-груп. 

Проведення фокус-груп (ас. Пержун В.В.) дозволяє визначити проблемні 

місця в читанні фахових дисциплін та практичних занять по формуванню 

професійних компетенцій студентів. 

Під час проведення виборчих кампаній студентські науково-дослідницькі 

групи (дві групи – 30 чол.) проводили екзит-поли на дільницях, що дозволяє їм 

напрацьовувати досвід комунікації з різними групами населення та формувати 

результати досліджень і приймати участь в їх обробці. 

До прикладу студенти приймали участь у проведенні 5-ти екзит-полів: 



- 28.10.2012 р. (Парламентські вибори, місто – 30 дільниць); 

- 25.05.2014 р. (Вибори Президента і міського голови, місто – 30 

дільниць); 

- 26.10.2014 р. (Парламентські вибори, область – 119 дільниць); 

- 25.10.2015 р. (Місцеві вибори, вибори міського голови – 1 тур, місто – 

30 дільниць); 

- 15.11.2015 р. (вибори міського голови – 2 тур). 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішення: 

1. Звіт завідувача кафедри проф. Докаша В.І.  прийняти до відома. 

2. Рекомендувати:  

- розширити перелік баз практик для охоплення  всіх 

профорієнтаційних дисциплін які читаються на кафедрі; 

- ширше залучати студентів до проведення  різноманітних 

досліджень та профорієнтаційної роботи; 

- впроваджувати інноваційні методи проведення занять та 

формування професійних навичок у студентів. 

3. Забезпечити необхідною літературою всі профорієнтаційні 

курси.  


